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บทสรุปผู้บริหาร 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพในระดับ ดี (3.60 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และ 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 
3 และ 6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 = น้อย 
2.01 – 3.00 = ปานกลาง 
3.01 – 4.00 = ดี 
4.01 – 5.00 = ดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.50 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี)้ 
องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 
องค์ประกอบท่ี 4 4.00 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 
องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี)้ 
องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.60 ดี (13 ตวับ่งชี้) 



ข 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีกําหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การกําหนดงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสังคมให้ม่ันใจว่าหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นเอกสารท่ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2559 (มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2560) 

การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลการดําเนินงานภายใต้ 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส่วนจัดการศึกษาในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาว่า
การดําเนินการได้มีการวางแผนไว้หรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนอย่างไร มีการประเมินผลการดําเนินงานหรือไม่ 
โดยเขียนเป็นความบรรยายแยกเป็นองค์ประกอบท่ีละตัวบงชี้ จากน้ันก็ประเมินตนเองว่าผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับใด และมีหลักฐานอ้างอิงซ่ึงไม่สามารถจะบรรจุอยู่ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองได้ แต่จะจัดทําเป็น
เอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยขอใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 
 

         

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 1) รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25501851100348   

ภาษาไทย  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics 

 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: 
  ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อย่อ : ศ.บ. 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Econ.  
 

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน 
 1) คณะต้นสังกัด 
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2) สถานที่เปิดสอน  
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ที่อยู่ : 79 หมู่ 1  ตําบลลําไทร  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

1.3 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1) ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
แนวคิด “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตร์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป 
 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม และปัญหาการวา่งงาน 

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า 
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1.4 อาจารย์ 
 1) อาจารย์ประจําหลักสูตร ตาม มคอ.2 
 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวชิา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

สําเร็จ 

1 พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. 
รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

Magadh University India 
Poona University India 
Poona University India 

2533 
2529 
2527 

2 พระคมสัน  ฐิตเมธโส อาจารย์ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2554 
2552 

3 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Political Science) 
M.A. (Economics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Marathwada University, India 
Dilak Deemed University, India 
Marathwada University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2543 
2543 
2538 
2535 

4 นายพลวฒัน์ ชุมสขุ 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ม. เกริก 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2547 
2539 

5 นายเดช  ชูจันอัด 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจสาํหรับผู้บริหาร) 

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
ม. นเรศวร 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 
2549 

 

หมายเหตุ : เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีที่สําเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 

2) อาจารย์ผู้สอน 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย 
วุฒิการศึกษา - ศิลปะศาสตร์ สาขาปรัชญา,  Meerut University, 2522. 

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา (พธ.บ.), ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารยพ์ิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐวัฒนธรรม) คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวชิาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องต้น  ปีการศึกษา 1/2559  

2. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2559 
3. เศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ปีการศึกษา 1/2559 
4. สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ปีการศึกษา 1/2559 
5. วัฒนธรรมไทย  ปีการศึกษา 2/2559 
6. พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ     ปีการศึกษา 2/2559 
7. เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผิดเผือด) 
วุฒิการศึกษา - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2550. 

- พธบ. (ปรชัญา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวชิาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องต้น  ปีการศึกษา 1/2559  
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2. มนุษย์กับสังคม  ปีการศึกษา 2/2559 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สังวรวรรณ ์
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Scienec), Magadh University, India. 2555. 

- M.A. (Anthropology), Poona University, India. 2522. 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2520. 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2559  

2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2559 
3. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ์       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ผดุง วรรณทอง 
วุฒิการศึกษา - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2550. 

- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 101-102) ปีการศึกษา 1/2559  

2.บาลีเสริม (SP 107-109) ปีการศึกษา 1/2559 
3. ศาสนาทั่วไป  ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา 
วุฒิการศึกษา - ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2557. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวชิาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.บัว พลรัมย์ 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2527. 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2521. 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2518. 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา     ปีการศึกษา 1/2559 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน์), ดร. 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Work), Mysore University, India. 2549. 

- M.S.W. (Social Work), Mysore University, India. 2536. 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533. 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. พระไตรปิฎกศึกษา ปีการศึกษา 1/2559  

2. พระสุตตันตปิฎก  ปีการศึกษา 2/2559 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาชาติชาย ปญญฺาวชิโร (พุ่มจันทร์) 
วุฒิการศึกษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2552. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปีการศึกษา 1/2559  

2. แต่งแปลบาล ี  ปีการศึกษา 1/2559 
3. พระอภิธรรมปิฎก ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย์เดชอุดม แสวงบุญ 
วุฒิการศึกษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์), ม.ธรรมศาสตร์, 2554. 

- นบ. (นิติศาสตร)์, ม.รามคําแหง, 2555. 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์, ม.รามคําแหง, 2550. 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาบญุเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ. 
วุฒิการศึกษา - รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 2551 

- ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. การต่อต้านการทุจริต ปีการศึกษา 1/2559  

2. อาเซียนศึกษา  ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

 



5 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Political Science), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2542 

- M.A. (Political Science), Pune University, India. 2535 
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532. 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Politics), Poona University, India. 2526 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2523 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2559  

2. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2521 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. คณิตศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย์วินัย มีมาก 
วุฒิการศึกษา - พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 
วุฒิการศึกษา - ศษ.ดร. (ภาวะผู้นาํและนวัตกรรมทางการศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2559. 

- ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), ม.มหิดล, 2545 
- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น ปีการศึกษา 1/2559  

2. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2/2559  
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คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปริยัติกิตติธํารง ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Political Science), Marathwada University, India. 2536 

- M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 
- พธ.บ. (มานษุยสงเคราะห์ศาสตร)์, ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1.เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 1/2559  

2. การเมืองการปกครองของไทย ปีการศึกษา 2/2559 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Sociology), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2539 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2533 
- พธ.บ. (สังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร ดร. 
วุฒิการศึกษา - 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวชิาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 1/2559  

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 1/2559  
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย ปีการศึกษา 1/2559 
4. ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Sociology), Panjab University, India. 2541 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2539 
- พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2532 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. การต่อต้านการทุจริต ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.รัฐพล ใจเย็นมา 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์, ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553  
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. การเมืองการปกครองของไทย ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. ธรรมนิเทศ  ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  ปีการศึกษา 1/2559  

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 5  ปีการศึกษา 1/2559 
3. ธรรมะภาคปฏิบัติ 6  ปีการศึกษา 2/2559 
4. พระวินัยปิฎก   ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
- พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  ปีการศึกษา 1/2559  

2. พระวินัยปิฎก   ปีการศึกษา 1/2559 
3. ภาษากับการสื่อสาร  ปีการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สําราญ อ่ิมจิตต์ 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Phil) 

- M.A. (Phil) 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์พิเศษ 
รายวชิาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เดชา กัปโก 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจํา 
รายวชิาที่สอน 1. วรรณคดีบาลี  ปีการศึกษา 1/2559  

2. การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวชิาที่สอน 1. กฎหมายท่ัวไป  ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ม.รามคําแหง, 2556 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานะของอาจารย ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวชิาที่สอน 1. กฎหมายท่ัวไป  ปีการศึกษา 1/2559  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ์       ���� สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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1.5 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกช้ันปีและทุกภาคการศึกษา 
 

      1) นิสิตชั้นปีที่ 1 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 102 กฎหมายท่ัวไป 1/2559 3 - 7 4 5 - - - - - - - 19 19 
000 104 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

1/2559 6 - 10 2 1 - - - - - - - 19 19 

000 107 เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1/2559 1 4 3 5 2 2 2 - - - - - 19 19 

000 108 ปรัชญาเบ้ืองต้น 1/2559 - 1 3 3 1 5 5 - - - - - 19 19 
000 116 
ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

1/2559 - 3 8 6 2 - - - - - - - 19 19 

000 139 
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 

1/2559 9 4 4 2 - - 1 - - - - - 19 19 

000 147 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

1/2559 - - 1 3 2 2 8 3 - - - - 19 16 

000 151 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ1 

1/2559 - - - - - - - - - 19 - - 19 19 

000 158 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

1/2559 - - - 4 4 8 3 - - - - - 19 19 

000 103  
การเมืองการปกครองของไทย 

2/2559 7 2 4 3     3    19 16 

000 108 
วัฒนธรรมไทย 

2/2559  2 2 4 2 2 5 2     19 17 

000 109 
ศาสนาท่ัวไป 

2/2559   1 2 2 7 5 2     19 17 

000 117 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

2/2559  7 10     2     19 17 

000 148 
พระวินัยปิฎก* 

2/2559  1  2 4 4 6 2     19 17 

000 149 
พระสุตตันตปิฎก* 

2/2559   4 1 8 2 2 2     19 17 

000 152  
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ2 

2/2559 13 6           19 19 

000 210 
ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น 

2/2559          17 2  19 17 

   
 



10 

 2) นิสิตชั้นปีที่ 2 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นนิ
สติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 253 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ

1/2559 5 - 3 3 2 1 2 - - - - - 16 16 

000 115 
ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 

1/2559 - - 3 1 1 2 8 1 - - - - 16 15 

000 144 
วรรณคดีบาลี 

1/2559 - - - 11 7 21 36 29 - - - - 16 16 

000 146 
แต่งแปลบาล ี

1/2559 - -  3 2 3 5 3 - - - - 16 15 

000 238 สถิติ
เบ้ืองต้นและการวิจัย 

1/2559 4 2 - - 3 2 3 2 - - - - 16 14 

000 259 
เทศกาลและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

1/2559 - - 7 6 3 - - - - - - - 16 16 

000 260 การ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย 

1/2559 - - - 1 6 7 2 - - - - - 16 16 

000 261 ธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ 

1/2559 11 3 1 - - 1 - - - - - - 16 16 

000 263 งานวิจัย
และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1/2559 - - - 2 2 7 4 1 - - - - 16 15 

000 254 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ4 

2/2559 3 6 3 4         16 16 

302 308 
การฟังการพูด
ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

2/2559 4 7   1    4    16 12 

000 101 
มนุษย์กับสังคม 

2/2559    3 6 5 2      16 16 

000 114 
ภาษากับการสื่อสาร 

2/2559   3 4 7 2       16 16 

000 145 
บาลีไวยากรณ ์

2/2559   9 4 1 1 1      16 16 

000 150 
พระอภิธรรมปิฎก 

2/2559     2 5 7 2     16 14 

000 242 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 

2/2559   3 2 2 3 4  2    16 14 

401 314 2/2559 5 5 3 1  1  1     16 15 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

อาเซียนศึกษา 
000 262 
ธรรมนิเทศ 

2/2559 29 17 15 7 8 - - - 5 - - - 81 76 

 
  3) นิสติชั้นปีท่ี 3 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 355 
ธรรมภาคปฏิบัต ิ5 

1/2559 1  2 8 1        14 14 

404 301 
หลักเศรษฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก 

1/2559  1 2   4 6      13 13 

404 306 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เบ้ืองต้น 

1/2559 - - 1 2 10 - - - - - - - 14 14 

404 307 
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เบ้ืองต้น 

1/2559 - 8 3 2 - - - - - - - - 13 13 

404 313 
แคลคูลสัเชิงอนุพันธ์
และอินทิกรัล 

1/2559 2 1 3 1 3 1 2 1     14 14 

404 317 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
การเงินการธนาคาร 

1/2559 2 4 4 3         13 13 

404 318 
การบัญชีการเงินสําหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 

1/2559 7 2  1 1  2      13 13 

404 362 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
และสหกรณ ์

1/2559 9 3 1          13 13 

000 356 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ6 

2/2559 3 3 1 2     5    14 10 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

404 302 
พุทธวิธีกับการแก้ปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจ 

2/2559  3 2 1 1 3 1 3     13 10 

404 303 
พระพุทธศาสนากับแนว 
คิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2/2559 2 4 5 1 1   1     14 13 

404308 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

2/2559  1 2 1 8   1     13 13 

404 309 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 

2/2559 1 1 5 5     1    13 13 

404 340 
ประวัติแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2/2559  2 6 1 4 1       14 14 

404 344 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

2/2559 5 8 1          14 14 

404 412 
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 

2/2559 12 2 1          15 15 

 
4) นิสติชัน้ปีท่ี 4 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 
จํา

นว
นน

ิสติ
ลง

ทะ
เบ

ียน
เรีย

น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 457 
ธรรมภาคปฏิบัต ิ7 

1/2559 11 12 4 2    2     31 31 

404 325 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

1/2559 3 3 8 10 6 3 2      32 32 

404 410 
เศรษฐกิจประเทศไทย 

1/2559 6 2 8 3 11 2       32 32 

404 411 
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

1/2558 6 4 11 8 1 2       32 32 

404 420 
การบัญชีเพ่ือการจัดการ

1/2559 11 4 1 1 3 2 10      32 32 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
404 422 
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

1/2559  13 19          32 32 

302 421 
ภาษาอังกฤษสาํหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

1/2559 12 8 8 4         32 32 

404 405 
สัมมนาเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ 

1/2559 10 19 2          31 31 

404 404 
เศรษฐศาสตร์ใน
วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

2/2559 4 8 8 8 3   1     32 32 

404 414 
การศึกษาอิสระทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

2/2559 9 17  1     4    31 31 

404 412 
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 

2/2559 19 12           31 31 

404 433 
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

2/2559 2  1 10 18        31 31 

404 443 
การพัฒนาชนบทไทย 

2/2559 20 11           31 31 

404 458 
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

2/2559 6 19 5 1         31 31 
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1.6 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส/        ชื่อ
รายวิชา 

ภาค/ ปี
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุท่ีทําให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

404 443 

การพัฒนาชนบทไทย 

2/2559 เกรดกระจุกตัวอยู่ท่ี 
เกรด A และ B+ 
เป็นส่วนใหญ่  

ผลการเรียน
ของนิสิต 

เป็นวิชาท่ีให้
นิสิตลงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการลงมือ
ทํากิจกรรมกับ
ชุมชน 

ให้มีการวัดผล 
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ 

404 412 

สัมมนา
เศรษฐศาสตร ์

2/2559 เกรดกระจุกตัวอยู่ท่ี 
เกรด A และ B+ 
เป็นส่วนใหญ่  

ผลการเรียน
ของนิสิต 

เป็นวิชาท่ีให้
นิสิตลงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการลงมือ
ทํากิจกรรมกับ
ชุมชน 

ให้มีการวัดผล 
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ 

404 405 

สัมมนาเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ 

1/2559 เกรดกระจุกตัวอยู่ท่ี 
เกรด A และ B+ 
เป็นส่วนใหญ่  

ผลการเรียน
ของนิสิต 

เป็นวิชาท่ีให้
นิสิตลงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการลงมือ
ทํากิจกรรมกับ
ชุมชน 

ให้มีการวัดผล 
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ 

 

1.7 รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบ 
 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นปี 
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1.8 คุณภาพการสอน 
      1) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
404 301 
หลักเศรษฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก 

1/2559 � 
 ปรับปรุงวิธีการสอน สื่อการสอนท่ีหลากหลาย 

เน้นการยกตัวอย่างการนําหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใชพ้ัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

404 307 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

1/2559 � 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงให้นิสิต
ได้ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
- เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ
นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 

404 317 
เศรษฐศาสตร์วา่ด้วยการเงิน
การธนาคาร 

1/2559 � 
 ออกแบบการเรียนการสอนให้มีการสัมผัสกับ

การเงินการธนาคารจริง เช่น การศึกษาดูงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์

404 318 
การบัญชีการเงินสาํหรับนัก
เศรษฐศาสตร ์

1/2559 � 
 ปรับทักษะการบัญชีข้ันพื้นฐานก่อนเข้าเรียน โดย

การอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม 

404 302 
พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2/2559 � 
 ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน แล้ว

นํามาวิเคราะห์กรณีศึกษาในห้องเรียน 

404 303 
พระพุทธศาสนากับแนว 
คิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2/2559 � 

 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ให้นิสิตศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยการลง
สัมภาษณ์การดําเนินการ และนํามาสังเคราะห์ 
อภิปรายในชั้นเรียน 

404308 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

2/2559 � 
 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ

นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 
404 309 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 

2/2559 � 
 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ

นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 
404 443 
การพัฒนาชนบทไทย 

2/2559 � 

 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาชนบท และเน้นการ
ออกแบบการลงพื้นที่จริง จัดทําโครงการ
เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ในบริบทคําว่า 
“บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน” 
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 2) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ด้านเน้ือหาวิชา  มีการแจ้งให้นิสิตทราบเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน 
การประเมินผล และหนังสือการอ่านประกอบรายวิชา และหนังสืออ่านเสริม จัดลําดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบ
และข้ันตอนอย่างชัดเจน นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เหมาะสมและหลายหลายทําให้นิสิต
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่งเสริมนิสิตคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล  ชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เปิดโอกาสให้
นิสิตได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศในเรียนแบบมีส่วนร่วม มีการจัด
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท เพื่อนําความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้จาก
ชั้นเรียนไปประยุกต์และทดลองใช้กับสถานท่ี พื้นที่ และบุคคลจริง พร้อมทั้งทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เม่ือปัญหาข้ึน นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลจากการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์ อาจารย์ผู้สอนมีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อนิสิต อดทน
ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนิสิตในขณะทําการเรียนการสอน มีเวลาให้คําปรึกษาแก่นิสิต และตรงต่อเวลา 
พร้อมอุทิศตอนให้กับการสอนเต็มท่ี 
 
 3) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้น การบริการวชิาการ โดยสอดแทรก
หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ท้ังทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงทุก ๆ 
สัปดาห์ 

ความรู ้ มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย แต่การประเมิน
ด้านความรู้ส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัต
ตนัย โดยมีการคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ
ของคณะ เพื่อให้มีข้อสอบท่ีมีคุณภาพ แต่การเก็บ
ข้ อ ส อ บ คื น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยมีความบกพร่องและด้อยคุณภาพ ทํา
ให้มีข้อสอบรั่วออกมาทุกภาคการศึกษา  

- ควรจัดกิจกรรมการประเมินผล
หลากหลายวิธี 
- พัฒนาการจัดเก็บข้อสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 
- อบรมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ 
เร่ืองการส่งข้อสอบ การเก็บข้อสอบ 
และการจัดเก็บคลังข้อสอบที่ปลอดภัย 

ทักษะทาง
ปัญญา 

มีการฝึกทักษะทางปัญญาให้กับนิสิตในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น นําเสนองานหน้าชั้นเรียน
และมีการชักถามปัญหาหรือข้อท่ีสงสัยกันข้ึนเวลา
นั้น ออกภาคสนามจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร์
อาสาพัฒนาชนบท โดยการนาํทฤษฎีและหลักการ
ที่ศึกษาในชั้นเรียนไปทดลองใช้จริงกับชุมชนและ

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการสอนให้มีความ
หลากหลาย โดยการสะท้อนแนวคิด 
และเน้นการสอนโดยใช้ประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์เสมือนจริงโดยให้
อาจารย์และนิสิตร่วมกันระดมความคิด
ในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีได้ใช้
ทักษะทางปัญญาในการทดลองแก้ไข
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สามารถตอบคําถามของคนในชุมชนได้ และรับมือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได้ 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

มีการฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะการจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร์อาสา
พัฒนาชนบท เป็นการลงพื้นท่ีภาคสนามจริงให้
นิสิตได้แสดงออก โดยการติดต่อประสานงานผู้นํา
ชุมชนและชาวบ้าน บรรยายธรรมะให้กับผู้สูงอายุ 
และกิจกรรมธรรมะหรรษาให้กับเด็กนักเรียน 
อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตส่วนหนึ่งท่ียังขาดความกล้า
ที่จะแสดงออก ท้ังนี้อาจจะมีความไม่มั่นใจในการ
สื่อสารด้วยภาษาไทย 

จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้แสดงออก และกระตุ้นให้นิสิตได้
แสดงออกท้ังทางความคิดและการลงมือ
ทําจริง โดยการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือการจัดทํากรณีศึกษา
ภายในชั้นเรียนในรายวชิาน้ันๆ 

ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตมีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น วิชาสถิติสาํหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีการนําตัวเลขไปวิเคราะห์
คํานวณและทํานายสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต มีการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งรายงานทางอีเมล 
และนําเสนองานกลุ่มจากการตัดต่อ VDO ผ่าน
เฟสบุ๊คออนไลน์ และยูทูปออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
ยังพบปัญหาสําหรับนิสิตบรรพชิตท่ีไม่มีพื้นฐานการ
คํานวนเชิงตัวเลขจาํนวนมาก เน่ืองจากมีการเทียบ
วุฒิทางเปรียญธรรมเข้ามาศึกษาต่อ 

- ควรมีการอบรมนิสิตท่ีไม่มีพื้นฐานเชิง
ตัวเลขก่อนเข้าศึกษา 
- ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ดี และ
เชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลกได้ดี เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้ดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
 

 เกณฑ์การประเมินที่ 1  จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยไม่ได้ไปรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนเกินกว่า 1 หลักสูตร ตามท่ี สกอ. กําหนดไว้ โดยมีปรากฏหลักฐานใน
เล่ม มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีอาจารย์จํานวนทั้งหมด 5 รูป/คน ดังน้ี 
   1. พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. 
   2. พระคมสัน ฐิตเมธโส 
   3. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
   4. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข 
   5. ผศ.เดช ชูจันอัด 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_1.1-1 ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
MCU.Econ59_1.1-2 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
MCU.Econ59_1.1-3 บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจาํคณะสังคมศาสตร์ 
MCU.Econ59_1.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 719/2558 เร่ือง การจ้างผู้เกษียณอายุการทํางานอยู่

ปฏิบัติงานต่อคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร.) 
MCU.Econ59_1.1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 184/2556 เร่ือง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง วิชาการ (พระคมสัน ฐิตเมธโส/เจริญวงค์ และ ผศ.เดช  
ชูจันอัด) 

MCU.Econ59_1.1.6 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 418/2550 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง วิชาการ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

MCU.Econ59_1.1.7 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 70/2550 เร่ือง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตาํแหน่ง วิชาการ (ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข) 
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 เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 2 รูป/คน คือ พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. และ  
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 3 รูป/คน คือ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข, ผศ.เดช ชูจันอัด และ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส 

3. ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 รูป 
4. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร)์ 

  มีผลงานทางวชิาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง ทุกรูป/คน ซ่ึงมีรายการ ดังนี ้
1. หนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2558) 
2. หนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (2559) 
3. หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค (2555) 
4. งานวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2557) 
5. บทความเร่ือง “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2559) 
6. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (2560) 
7. งานวิจัยเรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 
8. บทความเรื่อง “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” 
9. บทความเรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 
10. บทความเรื่อง “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
11. งานวิจัยเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน”. (2557) 
12. หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค (2557)  
13. บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เชงิพุทธ หลักการสรา้งฐานะเพื่อความสุขในปจัจุบันและภายภาค

หน้า”. (2558) 
14. บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์การบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 
15. บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เชงิพุทธวา่ด้วยปัจจัยการผลติ การบริโภค”. (2558) 
16. ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2558) 
17. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. (2558) 
18. บทความเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 
19. บทความเรื่อง “ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (2559) 
20. บทความเรื่อง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” (2559) 
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21. บทความเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน” 
(2559) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_1.2-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. [ประสิทธ์ิ ธุรสิทฺโธ]) 
MCU.Econ59_1.2-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
MCU.Econ59_1.2-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข) 
MCU.Econ59_1.2-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.เดช ชูจันอัด) 
MCU.Econ59_1.2-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 
MCU.Econ59_1.2-6 คําส่ังมหาวิทยาลัยที ่131/2554 เร่ือง แตง่ตั้งรองศาสตราจารย ์(พระครูปุรมิานุรักษ ์รศ.ดร.) 

MCU.Econ59_1.2-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 033/2553 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
MCU.Econ59_1.2-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 664/2557 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข) 
MCU.Econ59_1.2-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.เดช  ชูจันอัด) 
MCU.Econ59_1.2-10 หนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2558) 
MCU.Econ59_1.2-11 หนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (2559) 
MCU.Econ59_1.2-12 หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค (2555) 
MCU.Econ59_1.2-13 งานวิจัยเร่ือง “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2557) 
MCU.Econ59_1.2-14 บทความเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2559) 
MCU.Econ59_1.2-15 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (2560) 
MCU.Econ59_1.2-16 งานวิจัยเร่ือง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 
MCU.Econ59_1.2-17 บทความเรื่อง “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” 
MCU.Econ59_1.2-18 บทความเรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 
MCU.Econ59_1.2-19 บทความเรื่อง “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
MCU.Econ59_1.2-20 งานวิจัยเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน”. 

(2557) 
MCU.Econ59_1.2-21 หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค (2557) 
MCU.Econ59_1.2-22 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เชงิพุทธ หลักการสรา้งฐานะเพื่อความสุขในปจัจุบันและ

ภายภาคหนา้”. (2558) 
MCU.Econ59_1.2-23 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์การบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 
MCU.Econ59_1.2-24 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เชงิพุทธวา่ด้วยปัจจัยการผลติ การบริโภค”. (2558) 
MCU.Econ59_1.2-25 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2558) 
MCU.Econ59_1.2-26 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. (2558) 
MCU.Econ59_1.2-27 บทความเรื่อง “ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
MCU.Econ59_1.2-28 บทความเรื่อง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” (2559) 
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MCU.Econ59_1.2-29 บทความเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาว
อีสาน” (2559) 

 
 เกณฑ์การประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  ลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ
คนเดียวกัน ซ่ึงตาม มคอ. 2 ที่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันที่ 31 พ.ค. 2560 มีท้ังหมด 5 รูป/คน  
  ดังนั้น ในท่ีนี้เกณฑ์การประเมินที่ 3 จึงมีความสอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมินท่ี 2 ซ่ึงผลการ
ดําเนินการจึงเหมือนกัน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

- เอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินท่ี 2 
 
 เกณฑ์การประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนทั้ง 8 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 โดยการจัด
อาจารย์ผู้สอนในชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นหน้าที่โดยตรงของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส่วนอาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นปีที่ 
1 และ 2 คณะสังคมศาสตร์จะตั้งคณะกรรมการประจําคณะเพื่อจัดตารางเรียน ซ่ึงจะเป็นวิชาพื้นฐานโดยจะเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตร พธ.บ. สาขาการจัดการเชิง
พุทธ) อาจารย์ผู้สอนจึงเป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1. พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. 
2. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 
3. พระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. 
4. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. 
5. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร 
6. ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย 
7. ผศ.ผดุง วรรณทอง 
8. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์ 
9. ดร.เดชา กัปโก 
10. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 
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11. ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
12. ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 
13. รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 
14. อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง 
15. อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา 
16. อาจารย์เดชอุดม แสวงบุญ 
17. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
18. อาจารย์วินัย มีมาก 
19. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
20. พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดร. 
21. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
22. ดร.รัฐพล ใจเย็นมา 
23. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
24. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
25. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
26. อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ 
27. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. 
28. พระคมสัน ฐิตเมธโส 
29. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
30. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข 
31. ผศ.เดช ชูจันอัด 

* มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  15 รูป/คน 
* มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  15 รูป/คน 
* มีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 รูป/คน 

 * มีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน  5 รูป/คน  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_1.4-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปี 2559 
MCU.Econ59_1.4-2 วุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้สอน 
MCU.Econ59_1.4-3 คําสั่งแต่งตั้งดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมินที่ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังน้ี มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้เชิญอาจารย์พิเศษ บรรยายร่วมกับอาจารย์ประจําในภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และคณะสังคมศาสตร์ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ขอรายวิชา และมีอาจารย์ประจําในคณะสังคมศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมด้วยในรายวิชาน้ัน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด  6 รูป/คน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี 
2. ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ อําพันธ์ทอง 
3. ดร.ธเนส เตชะเสน 
4. พระญานสุนทร, รศ. พิเศษ 
5. พระมหาประสาน อนุวตฺโต 
6. พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์,ดร. 
7. ผศ.สําราญ อ่ิมจิตต์ 

 * มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน 
 * มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน  
 * ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน  
 * ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) จํานวน 1 คน 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_1.5-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปี 2559 
MCU.Econ59_1.5-2 วุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษ 
MCU.Econ59_1.5-3 เอกสารดํารงตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 
 
 

ตนเอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)       �ผ่าน          �ไม่ผ่าน 
 

 ผลการดําเนินงาน 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ได้รับอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้เม่ือปีการศึกษา 2559 และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 31 พ.ค. 2560  
  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และชื่อปริญญาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเป็นจริง จากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น ดังน้ัน 
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การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จาก หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จึงปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับสภาพสังคมให้ดียิ่งข้ึนไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_1.6-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557 
MCU.Econ59_1.6-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 141/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

MCU.Econ59_1.6-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 

MCU.Econ59_1.6-4 มติคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 

MCU.Econ59_1.6-5 มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
MCU.Econ59_1.6-6 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
MCU.Econ59_1.6-7 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
การประเมินตนเอง  
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
 

ข้อ 1 ข้อ2  ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 
���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ผลประเมิน      ���� ผ่าน       ����  ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต 
 
ตัวบ่งชี่ที่ 2.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้      ผลลัพธ ์
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 

 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุง 2555) 
สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

มีจํานวนบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ปรับปรุง 2555) ที่สําเร็จการศึกษารวม 32 รูป/คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 21 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
65.63 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุง 2555) เฉลี่ยเท่ากับ  4.09 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรฯ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 บัณฑิตทั้งหมดท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน 32 
2 บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
รูป/คน 21 

3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ 65.63 
4 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 82.4 
5 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู ้ คะแนน 84.5 
6 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 86.67 
7 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
คะแนน 90.33 

8 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 85.75 

9 ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ด้าน 
(ข้อ 4 + ข้อ 5 + ข้อ 6 + ข้อ 7 + ข้อ 8) 

คะแนน 429.65 

คะแนนที่ได้  = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
10 ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ด้าน 

(ข้อ 9 ÷ 5) 
คะแนน 85.93 

11 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ 10 ÷ ข้อ 2) คะแนน 4.09 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_2.1-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจําป ี2559/2016 
MCU.Econ59_2.1-2 แบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
MCU.Econ59_2.1-3 รายงานสรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือ
สถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560) 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 4.09 4 บรรลุ 

 



27 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และ
บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ ์
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิต

คฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 
 

การคํานวณค่าร้อยละน้ี 
 - บัณฑิตบรรพชิต ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อมานับรวม 
 - บัณฑิตคฤหัสถ์ ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล้วแต่ไม่ได้

เปล่ียนงาน มานับรวม 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

หมายเหตุ: จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุง 2555) 

สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุง 2555 จํานวน 32 รูป/คน พบว่า มีบัณฑิตตอ
แบบสอบถามจํานวน 24 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 2 คน และสนองงานคณะสงฆ์ จํานวน 22 รูป จากจํานวนบัณฑิตที่

คะแนนท่ีได้  = 

ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ 
บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 

คะแนนท่ีได้  = 

จํานวนบัณฑติบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ 
บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
X 100 
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ตอบแบบสํารวจโดยไม่นําบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 
มานับรวม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ซ่ึงเท่ากับ  4.58 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษา 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
บัณฑิตบรรพชิต   
1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีสาํเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  รูป 32 
2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรท่ีตอบแบบสํารวจ รูป 24 
3 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจต่อบัณฑิตบรรพชิตทั้งหมด ร้อยละ 75 
4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ รูป 20 
5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีศึกษาต่อ รูป 2 
6 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ต่อจํานวน

บัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
ร้อยละ 90.90 

บัณฑิตคฤหัสถ ์   
1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร คน 4 
2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสํารวจ  คน 2 

2.1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานทํา  คน 2 
2.2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่อุปสมบท  คน - 
2.3 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่เกณฑ์ทหาร  คน - 
2.4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน - 
2.5 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  คน - 

 2.6 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ศึกษาต่อ  คน - 
3 ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําต่อบัณฑิต

คฤหัสถ์ท้ังหมด 
ร้อยละ 50 

4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(ไม่นับ
ผู้อุปสมบท/เกณฑ์ทหาร/มีงานทําก่อนเข้าศึกษา/ศึกษาต่อ) 

คน - 

5 ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 50 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร รูป/คน 32 
2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด     รูป/คน 24 
3 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจต่อบัณฑิตทั้งหมด ร้อยละ 75 
4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสํารวจ ไม่นบัรวมบัณฑิตท่ี

ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
จํานวน 24 

5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และจํานวน รูป/คน 22 
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ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
บัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

6 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิต
คฤหัสถ์ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 91.67 

7 แปลงค่าคะแนน 5 โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 คะแนน 4.58 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_2.2-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจําปี 2559/2016 
MCU.Econ59_2.2-2 แบบการสํารวจนิสิตปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ 
MCU.Econ59_2.2-3 รายงานผลการสํารวจนิสิตปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ 
MCU.Econ59_2.2-4 แบบการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
MCU.Econ59_2.2-5 รายงานสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
MCU.Econ59_2.2-6 แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ปี 2559 
MCU.Econ59_2.2-7 แบบสอบถามภาวการณ์มีเงินทําของบัณฑิต ปี 2559 [แบบออนไลน์] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDc6CwrsJVeed9CGhXXqACWBy-
F1vNDgTllhfuYZTELksPQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90  ร้อยละ 91.67 5 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542, (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551, 
และให้เป็นไปตามการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ว่าด้วยเรื่องการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณากําหนด
เป้าหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาจากแนวโน้มการรับนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น จํานวน
ผู้สมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ 
เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดคุณสมบัติเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิต เพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซ่ึงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กําหนด
แผนการรับนิสิตไว้ที่ 35 รูป/คน ต่อปีการศึกษา ซ่ึงปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 
จํานวน 19 รูป/คน ปรากฎว่าการรับนิสิตได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซ่ึงเม่ือเทียบกับปี
การศึกษา 2558 แล้วมีจํานวนนิสิตเพิ่มข้ึน (ปีการศึกษา จํานวน 16 รูป/คน)  

2. นําเรื่องการรับนิสิตใหม่แจ้งที่ประชุมคณะสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาและส่งรายละเอียด คุณสมบัติ
ของผู้สมัครให้กับสํานักทะเบียนและวัดผล  

3. คณะสังคมศาสตร์ และ สํานักทะเบียนและวัดผล มีการประกาศและประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่
ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต และการแนะแนว
ตามแหล่งเป้าหมายตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
โรงเรียนมัธยม เป็นต้น 
 
การรับนิสิต 

1. เม่ือครบกําหนดการรับสมัครแล้วสํานักทะเบียนและวัดผลพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารหลักฐาน
การสมัครแล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานท่ี พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
การสอบเข้าศึกษา  

2. เม่ือดําเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สํานักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งรายละเอียดของ
ผู้สมัครท่ีอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ ผลคะแนนสอบข้อเขียน พร้อมท้ังวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ให้
คณะสังคมศาสตร์ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีอาจารย์ประจาํภาควิชาหรือประจํา
หลักสูตรเป็นคณะกรรมการ และเรียกสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีผู้สมัครจะเข้าศึกษา  

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการทุกรูป/คน จะสัมภาษณ์นิสิตร่วมกันท่ีละคน เม่ือสัมภาษณ์เสร็จ
ทุกรูป/คนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทักษะท้ัง 4 ด้าน ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และส่งให้กับสํานักทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินการในข้ันตอนต่อไป เช่น การประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้าศึกษา และการรายงานตวั เป็นต้น  

4. เม่ือนิสิตรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประหลักสูตรจะประเมินผลการรับนิสติ เพื่อศึกษาวา่
ผลการรับเป็นไปตามตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนําเข้าที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตให้
เป็นไปตามแผนในครั้งต่อไป  
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ทั้งน้ี จากการประเมินผลการรายงานตัวของนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 ซ่ึงต่ํากว่าแผนการรับน้ัน ได้มี
การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 โดยสํานักทะเบียนและวัดผลประกาศให้มีการรับสมัคร
ใหม่ในรอบที่ 2 ส่งผลให้ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตจํานวนเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามจํานวนนิสิตก็ยังต่ํากว่าแผนที่
กําหนดไว้ และส่งผลให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตสําหรับปีการศึกษา 
2560 ต่อไป ซ่ึงการพิจารณาการประเมินการรับสมัครนิสิตของหลักสูตรแล้ว พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ได้
ลงไปรับสมัครนิสิตโดยตรง ไม่ได้มีโครงการออกไปแนะแนวหลักสูตรของตนเองโดยเฉพาะ การแนะแนวหลักสูตร
เป็นหน้าที่ของสํานักทะเบียนและวัดผล โดยการคัดเลือกอาจารย์ตามความเหมาะสมไปแนะนําหลักสูตรโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทุกหลักสูตร  

หลักสูตรมีความเสี่ยงท่ีจะมีนิสิตน้อยลงอีก หรือจะเพิ่มข้ึนอีก เม่ือนิสิตเริ่มข้ึนชั้นปีท่ี 3 เน่ืองจากว่า
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีการแนะนําให้เลือกเอก หรือสาขาวิชา เม่ือนิสิตจบชั้นปีที่ 2 ซ่ึงเป็นการชัดเจนว่านิสิตมี
สาขาวิชาหรือเอกวิชา น้ัน ๆ อย่างชัดเจนในการศึกษาชั้นปีท่ี 3 นี่เอง ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือเบ้ืองต้น เพื่อหาวิธีการจูงใจไม่ให้นิสิตย้ายไปเลือกสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยที่เปิด  
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยและคณะมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีแผนในการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นประจําทุกปี ดังน้ี 

ในระดับมหาวิทยาลัย จะให้นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซ่ึงปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดเป็นจนการพบปะกับผู้บริหาร
ระดับสูง คณาจารย์ และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย รุ่นพี่ และเพื่อนต่างคณะ เพื่อให้การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุขบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ในระดับคณะ นิสิตใหม่ทุกรูป/คนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยผู้บริหารของคณะ
สังคมศาสตร์ให้โอวาทและแนะนําแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต หัวหน้าภาควิชาต่างๆจะให้
โอวาท แนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตร แนะแนวการศึกษา ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ระบบ
กลไกการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นนิสิต การใช้บริการต่างๆในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบอกช่องทางการติดต่อ
คณาจารย์ในคณะและหลักสูตร เป็นต้น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับคณะน้ีจึงเป็นช่องทางให้คณาจารย์ใน
คณะและในหลักสูตรสามารถพบปะนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ให้แก่นิสิต
ได้ โดยคณะจะจัดโครงการนี้สมํ่าเสมอทุกปี 

ในระดับหลักสูตร นิสิตใหม่ของหลักสูตรจะได้รับการปฐมนิเทศจากหลักสูตร 1-2 ชั่วโมง หรือเป็นการ
แนะนําอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาทั้งหมดทุกรูป/คน ในชั่วโมงเรียนคาบใดคาบหนึ่งตามความ
เหมาะสมและความเห็นชอบของประธานหลักสูตร รุ่นพี่แนะนําตัวเองให้กับรุ่นน้องได้ทราบ ให้รุ่นพี่เทคแคร์รุ่นน้อง 
เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้รุ่นพี่รุ่นน้องทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพี่กับน้องให้เกิดข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมาหลักสูตรประความสําเร็จการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทําให้รุ่นพี่รุ่นน้อง
ได้มีกิจกรรมทําร่วมกัน เช่น โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ปัจจุบันดําเนินกิจกรรมเป็นรุ่นที่ 14 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

MCU.Econ59_3.1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2542 

MCU.Econ59_3.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญา
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ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
MCU.Econ59_3.1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
MCU.Econ59_3.1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การรับคฤหัสถ์เข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี 
MCU.Econ59_3.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการศึกษาสําหรับชาว

ต่างประเทศ พ.ศ. 2552 
MCU.Econ59_3.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
MCU.Econ59_3.1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์การโอนและ

การเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2551 
MCU.Econ59_3.1-8 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
MCU.Econ59_3.1-9 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังท่ี 1/2559 
MCU.Econ59_3.1-10 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
MCU.Econ59_3.1-11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_3.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง รับสมัครพระภิกษุสามเณร

และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจําปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_3.1-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี 328/2559 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการดาํเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และ
คฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (ส่วนกลาง) 

MCU.Econ59_3.1-13 แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศเปิดรับสมัคร 
MCU.Econ59_3.1-14 เว็ปไซต์ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์http://www.econ.mcu.ac.th/ 
MCU.Econ59_3.1-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_3.1-16 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือกข้อเขียน 
MCU.Econ59_3.1-17 รายชื่อผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
MCU.Econ59_3.1-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ วันรายงานตัว ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
MCU.Econ59_3.1-19 มคอ. 2 
MCU.Econ59_3.1-20 โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ประจาํปี 2559 
MCU.Econ59_3.1-21 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศใหม่ชั้นปีที่ 1 และ 3 (เข้าใหม่) คณะ

สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_3.1-22 คู่มือแนะแนวการศึกษาสาํนักทะเบียนและวัดผล 
MCU.Econ59_3.1-23 คู่มือนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรไปยังคณะเพื่อแต่งตั้ง

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวมของคณะร่วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงลงนามโดยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้
คําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา ให้คําปรึกษาทางด้าน
การเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมท้ังปัญหาส่วนตัว การใช้ชีวิตในด้านต่างให้แก่นิสิต 
และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิต โดยการหมุนเวียนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทั่วถึงตาม
ระยะเวลาอันสมควร คือ 1 ปีการศึกษา โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ดังนี้  1) ให้บริการ
แนะแนว และให้คําปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต 2)ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 3) ให้คําแนะนํา และปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 4) อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ท้ังน้ีก่อนข้ึนปีการศึกษาใหม่ จะประชุมเพื่อนําผลประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการให้คําปรึกษาแก่นิสิต ในการให้คําปรึกษาแก่นิสิตน้ันมี 2 แบบ คือ 1) การให้คําปรึกษาแบบท่ีเป็น
ทางการด้วยการนัดประชุมนิสิตทุกชั้นปีเพื่อแนะแนวเชิงวิชาการร่วมกัน แบ่งประสบการณ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
แต่ละท่าน ตลอดจนการให้คําปรึกษาการให้คําแนะนําในการเรียนในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 2) การให้
คําปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจะให้ช่องทางในการติดต่อแก่นิสิต ได้แก่ โทรศัพท์ของ
ภาควิชา โทรศัพท์มือถือ หรือปรึกษาผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook, E-mail เป็นต้น อาจารย์ท่ีปรึกษา
จะแจ้งวันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอคําแนะนําเข้าพบเพื่อขอคําแนะนําปรึกษา ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละ
ท่านจะมีคู่มือการให้คําปรึกษาแก่นิสิต เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการให้คําปรึกษา พร้อมทั้งจดบันทึกการให้
คําปรึกษาแก่นิสิต และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แนะนํานิสิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังทําแบบประเมินความพึง
พอใจอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําผลที่ได้มาพิจารณาในที่
ประชุม เพื่อหาแนวทาง และนําเสนอทางการปรับปรุงและให้คําปรึกษาแก่นิสิตในปีการศึกษาถัดไป 

 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอน

และพิจารณา มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน โดยตรวจสอบให้มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้วาง
แผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน โดยมีการกําหนดรายวิชาและสอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรียนดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) รายวิชาในหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการที่
เก่ียวข้องเท่านั้น เช่น รายวิชา 404 308 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และรายวิชา 404 309 เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็น
ต้น แต่ยังเน้นไปให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้ รวมไปถึงให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ ๆ ได้ เช่น ในรายวิชา 404 411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  รายวิชา 
404 303 พุทธวิธีกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายวิชา 404 414 การศึกษาอิสระด้าน
เศรษฐศาสตร์ โดยมีการให้นิสิตฝึกทําการวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
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กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นิสิตเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพผ่านรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และการปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิตบรรพชิต 1 ปีการศึกษา และการ
บริการวิชาการแก่สังคม ของนิสิตคฤหัสถ์ จํานวน 200 ชั่วโมง โดยวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป มีจํานวน 30 หน่วยกิต 
นิสิตจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตหลากหลายด้าน ทั้งภาษา วัฒนธรรม และสังคม เช่น รายวิชา 000 116 ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น, รายวิชา 000 211 วัฒนธรรมไทย, รายวิชา 000 101 มนุษย์กับสังคม, รายวิชา 000 114 ภาษากับการ
สื่อสาร เป็นต้น สําหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต นิสิตบรรพชิตต้องปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช 2546 และนิสิตคฤหัสถ์ ต้องปฏิบัติงานบริการสังคมตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช 2546 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่
ประสานงานและติดตามการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต ซ่ึงต้องต้องมีการรายงานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 2 ครั้ง คือ 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางแก่นิสิตสําหรับแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันในความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติศาสนกิจและการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม  

กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Leaning and Innovation Skills) หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้
เสริมสร้างทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร โดยในรายวิชา 404 433 การพัฒนาชนบท
ไทย ได้เน้นให้นิสิตอ่านศึกษาทฤษฎีในตํารา ศึกษาตัวอย่างต้นแบบจากตัวอย่างจริง นําความรู้ที่ได้นั้นมาวิพากษ์
และนําไปสู่การปฏิบัติการจริง หลังจากเสร็จโครงการมีการประเมินโครงการและปัญหา อุปสรรค เช่น โครงการ
เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ซ่ึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างหลักสูตร พธ.บ. (สาขาสังคมวิทยา) และหลักสูตร 
พธ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์) เป็นกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชน
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ แนวคิดด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชุมชน พร้อม
ท้ังยังเป็นการนําหลักธรรมมาช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาและส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันพระพุทธศาสนาและชุมชน ซ่ึงจะส่งผลทําให้นิสิตได้รับการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้   

ในรายวิชา 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในการเรียนรู้ของนิสิตซ่ึงได้มีการจัดโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย เร่ือง การ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
ทุกหลักสูตร ร่วมกับ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานพระนครศรีอยุธยา และชุมชนในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ 

ทั้งน้ีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการเน้นเร่ืองเทคโนโลยีสมัยใหม่
และการปรับตัวให้ทันโลกสมัยใหม่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย เช่น วิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Criative Economy) เป็นต้น ซ่ึงจะมีการเรียนการสอนและการลงพื้นที่ดูงานท่ี ศูนย์การเรียนรู้ Criative 
Economy of Thailand ของนิสิตในปีหน้า เป็นต้น 

กลุ่มทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) 
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในรายวิชา 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นการศึกษาบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่าย
และการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 
ซ่ึงหลังจากเรียนจบรายวิชานี้ ส่งผลให้นิสิตสามารถผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และนําเสนอรายงานโครงการได้ เช่น 
สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ผ่านสื่อออนไลน์ (Youtube) การส่งรายงานผ่านอีเมล การปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาผ่าน Line, Facebook  การสืบค้นข้อมูลออนไลน์เพื่อการทํารายงาน เป็นต้น 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

MCU.Econ59_3.2-1 คําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

MCU.Econ59_3.2-2 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
MCU.Econ59_3.2-3 ระเบียบการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิต 
MCU.Econ59_3.2-4 คู่มือการให้คําปรึกษา 
MCU.Econ59_3.2-5 แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา 
MCU.Econ59_3.2-6 แบบประเมินความต้องการของนิสิต 
MCU.Econ59_3.2-7 รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต 
MCU.Econ59_3.2-8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร คร้ังที่ 2/2559 
MCU.Econ59_3.2-9 Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มจร 

https://www.facebook.com/econ.mcu 
MCU.Econ59_3.2-10 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษบรรยาย 
MCU.Econ59_3.2-11 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 
MCU.Econ59_3.2-12 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพฒันาชนบท 
MCU.Econ59_3.2-13 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 
MCU.Econ59_3.2-14 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
MCU.Econ59_3.2-15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 
MCU.Econ59_3.2-16 รายงานวิจัยของนิสิตในรายวชิาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร ์
MCU.Econ59_3.2-17 สรุปโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย รายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
MCU.Econ59_3.2-18 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพฒันาชนบท รุ่นท่ี 14 (ออนไลน์)  

https://www.youtube.com/watch?v=eUHR2UKADoI 
MCU.Econ59_3.2-19 สรุปวาระการประชุม คร้ังที่ 2/2559 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน 5 ปี รวมปีประเมิน)  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเข้า 

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละ 
การคงอยู่ 2555 2556 2557 2558 2559 

2555 32 32 32 32 32 - 100 
2556 34 - 34 34 34 32 94.11 
2557 14 - - 15 15 13 86.67 
2558 16 - - - 18 18 100 
2559 19 - - - - 26 100 

 
 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
จํานวนที่
รับเข้า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (รูป,คน/ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 2559 

2552 30 30 
(100%) 

    

2553 32  32 
(100%) 

   

2554 10   8 
(80%) 

  

2555 32    32 
(100%) 

 

2556 34     32 
(94.11%) 
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ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผ่าน

ระบบ docs.google พบวา่มีระดับความพึงพอใจของนิสิตอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 จากคะแนน 5.00 
ลําดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนนิสิตท้ังหมด คน 91 
2 จํานวนนิสิตท่ีประเมินความพงึพอใจ คน 43 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
เฉลี่ย 167.18 

 - ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา คะแนน 170.2 
 - ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา คะแนน 170.8 
 - ด้านกิจกรรมนิสิต คะแนน 166.2 
 - ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน 161.5 

4 ร้อยละของนิสิตท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร ร้อยละ 3.88 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดทําแบบสอบถาม เพื่อรับข้อร้องเรียนของนิสิตท่ีมีต่อ
หลักสูตร มีนิสิตทําแบบประเมินจํานวน 14 รูป/คน พบว่ามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

เร่ืองที่ร้องเรียน ผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
- หนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ในห้องสมุดคณะ
สังคมศาสตร์มีน้อย ไม่เพียงพอสําหรับการค้นหาข้อมูล
เพื่อทํารายงานส่งอาจารย ์

ภาควิชาได้มีการจัดหาหนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์
เข้าห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 5 เร่ือง ๆ ล่ะ 5 Copy 
รวมทั้งสิ้น 25 เล่ม และมีโครงการหาหนังสือเพิ่มข้ึน
อีกทุก ๆ ปี  

- เคร่ืองฉายสไลด์มีปัญหา เช่น จอไม่ติด สายต่อมี
ปัญหา ไม่รองรับโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ ๆ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีดูแล 

คณะสังคมศาสตร์ได้มีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน
ต่อเนื่องทุกปี เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 
และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสํานักงานคณบดี 
คอยดูแลให้ความสะดวกกับนิสิตในการเรียนการสอน 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอน นิสิตไม่สามารถเลือกเรียน
เองได้ตามความชอบได้ อาจารย์เป็นผู้เลือกให้เสมอ 

อาจารย์ประจาํหลักสูตรจะนําข้อเสนอน้ีไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษาถัดไป 

- ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยชา้ ขาดความ
เสถียรในการเข้าหน้าเว็บไซต์ ไม่เอ้ืออํานวยในการ
สืบค้นข้อมูลหรือเปิดเว็บไซต์ประกอบการสอนของ
อาจารย์บางท่านที่สาํรองข้อมูลใน Crows หรือ 
Dropbox เป็นต้น 

ภาควิชาได้แจ้งข้อขัดข้องระบบอินเตอร์เน็ตไปทาง
สํานักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
ให้มาดูแลและปรับปรุงแก้ไข 
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ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน อาจารย์ประจําหลักสูตรจะนําเรื่องร้องเรียนของนิสตเข้าหารือและพิจารณา

หาทางแก้ไขต่อไป ทั้งน้ีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการสอบถามข้อร้องเรียนจากนิสิตหลายช่องทาง เช่น 
Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, Facebook ส่วนตัวอาจารย์, Line กลุ่มนิสิตเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี Line 
ส่วนตัวอาจารย์ โดยหากภาควิชาได้รับเร่ืองร้องเรียนในหลักสูตร จะดําเนินการส่งเรื่องให้ประธานหลักสูตรได้ทราบ
และพิจารณาแก้ไขต่อไป หากไม่สามารถแก้ไขดําเนินการได้จะประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการรับข้อ
ร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนํา
ข้อเสนอแนะและความต้องการของนิสิตมาปรับปรุง/พัฒนา โดยเสนอต่อคณะสังคมศาสตร์เพื่อดําเนินการจัดสรร
งบประมาณต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_3.3-1 สูจิบัตรประจําปีการศึกษา 
MCU.Econ59_3.3-2 แผนผังเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
MCU.Econ59_3.3-3 บัญชีเช็คชื่อเวลาเรียน 
MCU.Econ59_3.3-4 กล่องแสดงความคิดเห็นของนิสิตผ่านช่องทางทาง Facebook, Line 
MCU.Econ59_3.3-5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร  ครั้งที่ 3/2559 
MCU.Econ59_3.3-6 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
MCU.Econ59_3.3-7 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร [ออนไลน์] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
5pfhAWNufGQINa7m2noX6p2izrZXvDNlovUP6EVqSfZp3Q/viewform 

MCU.Econ59_3.3-8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการรับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 ท่าน ตามเอกสาร 
มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังน้ี 

1. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พิณศรี)  
2. พระคมสัน  ฐิตเมธโส (เจริญวงค์) 
3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 
4. ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข 
5. ผศ.เดช  ชูจันอัด 

 
ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคณะ
สังคมศาสตร์ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง
ทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพการสอน การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT 
Analysis)  

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรดําเนินการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบให้มีการจัดทํา มคอ.3 โดยมีการประชุมคณาจารย์ผู้สอน
ทุกรูป/คน อย่างน้อย 2 คร้ังต่อภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแผนในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา) และจัดทํา 
มคอ. 5 ให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด (30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา) 

สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกมี
จํานวนมากเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ตามแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะท่ี 11 (ข้อท่ี 8)  

เน้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลิตตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนคณะสังคมศาสตร์ ระยะท่ี 11 (ข้อท่ี 6 และ 7) และสนับสนุนการหาแหล่งทุนในการ
บริหารและการวิจัย ซ่ึงปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้รับงบสนับสนุน 4 เรื่อง จากสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. พระคมสัน  ฐิตเมธโส  เร่ือง “การวิ เคราะห์หลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร้างหลักการแห่ง
เศรษฐศาสตร”์ งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 
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 2. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ” งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

 3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์โลก” งบประมาณ 
จํานวน 100,000 บาท 

 4. ผศ.เดช  ชูจันอัด เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทย” งบประมาณ 
จํานวน 100,000 บาท 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
 1. ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข บทความเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวอีสาน” 
 2. พระคมสัน  ฐิตเมธโส และ ผศ.เดช ชูจันอัด บทความเร่ือง “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารย์เพิ่มข้ึน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยในรอบ
ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครูเครือข่ายการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 

2. เข้าร่วมโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” 
3. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)”  
4. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม” 
นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_4.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 

2542 
MCU.Econ59_4.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 141/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

MCU.Econ59_4.1-3 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
MCU.Econ59_4.1-4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 
MCU.Econ59_4.1-5 สรุปวาระการประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร 3/2559 
MCU.Econ59_4.1-6 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์      
MCU.Econ59_4.1-7 บันทึกการสอน ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_4.1-8 รายงานผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจําปีการศึกษา 2559 
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MCU.Econ59_4.1-9 บันทึกข้อความ เร่ือง การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
MCU.Econ59_4.1-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 134/2560 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.เดช  ชูจันอัด) 
MCU.Econ59_4.1-11 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.224/2560 รหัสโครงการ MCU RS 

610760224 
MCU.Econ59_4.1-12 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.225/2560 รหัสโครงการ MCU RS 

610760225 
MCU.Econ59_4.1-13 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.220/2560 รหัสโครงการ MCU RS 

610760220 
MCU.Econ59_4.1-14 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.218/2560 รหัสโครงการ MCU RS 

610760218 
MCU.Econ59_4.1-15 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2559 
MCU.Econ59_4.1-16 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม 2560 
MCU.Econ59_4.1-17 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” ของ พระคมสัน 

ฐิตเมธโส 
MCU.Econ59_4.1-18 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” ของ ผศ.เดช  ชู

จันอัด 
MCU.Econ59_4.1-19 เกียรติบัติ “ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม” 

ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส 
MCU.Econ59_4.1-20 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนา เร่ือง การขอตําแหน่งทาง

วิชาการ” ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส 
MCU.Econ59_4.1-21 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานกัวิจัย” (Training for 

the trainers) รุ่นที่ 11 
MCU.Econ59_4.1-22 หนังสือเชิญ นายเดช  ชูจันอัด เร่ือง เป็นวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุม

พัฒนาครูเครือข่ายการสรา้งเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ดา้นอาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

MCU.Econ59_4.1-23 หนังสือเชิญบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่) ของ ผศ.
ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเข้า 
 
วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 

 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
1 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  40 

(5 คะแนน) 
2 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  80 

(5 คะแนน) 
3 4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร ร้อยละ  68 

(5 คะแนน) 
4 4.2.4 จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ
หลักสูตร 

- 

5 ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 15 คะแนน 
6 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หา

ค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 3 /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 4) 
5 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 5 5 บรรลุ 

 

 
 
 
 
 

ค่าคะแนนท่ีได้  = ผลรวมคะแนนประเด็นท่ีประเมิน 

จํานวนประเด็นท้ังหมด 
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4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
20 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 
 

ผลการดําเนินการ 
รายการ ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 รูป/คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  2 รูป/คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_4.2.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559  
MCU.Econ59_4.2.1-2 วุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. 
MCU.Econ59_4.2.1-3 วุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 5 บรรลุ 

 

ค่าคะแนนท่ีได้  = X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
รายการ ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 รูป/คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4 รูป/คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

MCU.Econ59_4.2.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 
MCU.Econ59_4.2.2-2 คําสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. 
MCU.Econ59_4.2.2-3 คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
MCU.Econ59_4.2.2-3 คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข 
MCU.Econ59_4.2.2-3 คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เดช ชูจันอัด 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 80 5 บรรลุ 

ค่าคะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
ตามสูตร 
 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรทั้งหมด 5   
2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.20   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

 - ผลงานได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 0.40   
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 0.80 3 2.4 

ค่าคะแนนท่ีได้  = X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 100 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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ท่ี รายการ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall′ s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00   

 - ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบตัร 1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00   

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ดําเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุส์ัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
1.00   

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 1.00 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นาํมาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 3.4 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน 
2 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
3.4 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 68 

4 แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดให้ 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

MCU.Econ59_4.2.3-1 
 

บทความวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส และ ผศ.เดช ชูจันอัด เร่ือง “หลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วารสารสงัคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ 
พฤษภาคม 2560, หน้า 449 – 459. 

MCU.Econ59_4.2.3-2 บทความวิจัย ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิง
พุทธ” วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, 
หน้า 119 – 137. 

MCU.Econ59_4.2.3-3 หนังสือ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. ผศ.เดช ชูจันอัด. 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 68 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยู่ของอาจารย์เป็นปกติ เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง
หน้าท่าน มีอัตราบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงทําให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ คงท่ีไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลง
มากนัก ซ่ึงอธิบายการคงอยู่ของอาจารย์ตามตาราง ดังนี้ 
 

ที ่
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2555-2558 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2559 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก 
1 พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.* �   
2 พระคมสัน  ฐิตเมธโส �   
3 ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น �   
4 ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข �   
5 ผศ.เดช  ชูจันอัด �   

 

* พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. ได้เกษียณอายกุารทํางานจากคณะสังคม เม่ือปี พ.ศ. 2554  แต่ทางคณะ
สังคมศาสตร์ มองเห็นคุณูปการและผลงานของท่านจึงได้ตอ่อายุการทํางานของท่านเป็นลักษณะปีต่อปี 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

จากอาจารย์ทั้งหมด 31 รูป/คน มีอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 17 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 
ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 64.90 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 3.81 อยู่ในระดับ ดี (2) ดา้นกระบวนการบริหารหลักสูตร เท่ากับ 63.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
3.73 อยู่ในระดับ ดี (3) กระบวนการเรียนการสอน เท่ากับ 62.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.66 อยู่ในระดับ ดี (4) 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เท่ากับ 62.33 คิดเป็นร้อยละ 3.67 อยู่ในระดับ ดี ทั้งน้ีคะแนนรวมในการบริหารหลักสูตร 
เท่ากับ 63.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.73 อยู่ในระดับ ดี โดยอาจารย์อาจารย์ประจาํหลักสูตรจะดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนเสมอทุก ๆ ปี  
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ความพึงพอใจของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรให้อาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตร ผ่านระบบ docs.google พบวา่มีระดับความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.37 จากคะแนน 5.00 

ลําดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ทั้งหมด คน 31 
2 จํานวนอาจารย์ที่ประเมินความพึงพอใจ คน 17 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตร (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
เฉลี่ย 63.34 

 - ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์ คะแนน 64.90 
 - ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร คะแนน 63.83 
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 - ด้านกระบวนการเรียนการสอน คะแนน 62.29 
 - ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน 62.33 

4 ร้อยละของอาจารย์ที่ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ร้อยละ 3.73 

 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_4.3-1 มคอ. 2  
MCU.Econ59_4.3-2 คําสั่งต่ออายุงาน พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. 
MCU.Econ59_4.3-3 ตารางเปรียบเทียบการคงอยู่ของอาจารย ์
MCU.Econ59_4.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาํหลังสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตร 
MCU.Econ59_4.3-5 สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาํหลังสูตรและอาจารย์ผู้สอน

ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
MCU.Econ59_4.3-6 สรุปวาระการประชุม 4/2559 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 3.73 4 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร     

การออกแบบหลักสูตร 
ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผู้ที่

เก่ียวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจาํหลักสูตร จํานวน 5 
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ทา่น ที่มีความเชีย่วชาญ หรือสําเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อพิจารณาและวพิากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ ในร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต่อไป 

- นําร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
คณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- นําร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

- นําร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้การรับรองต่อไป 
 
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่าน มีการเลือกรายวิชาท่ีเก่ียวข้องและเป็น

พื้นฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พัฒนารายวิชาท่ีล้าสมัยให้ทันสมัย ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอร่างหลักสูตรให้กับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์รายวิชาและ
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาบางวิชาท่ีไม่เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

การจัดการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2559 นั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ซึ่งกระบวนการเป็นไปตามกฎ ระบบเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นแล้ว 

นอกจากนั้น ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องจัดทํา มคอ. 3 ซ่ึงเป็น
แผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา  

เม่ือจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องรายงานการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 
5 เพื่อรวบรวมผล มคอ. 5 มาจัดทํา มคอ. 7 และรวบรวมข้อเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากนั้นนําเสนอ
ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มีการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาท่ีสอนให้มีความทันสมัย
ตลอด เช่น การยกตัวอย่างตามสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและทันสมัยเพิ่มข้ึน เช่น การใช้สื่อสารสนเทศเพิ่มข้ึน เป็นต้น มีการสํารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน เป็นต้น อย่างสมํ่าเสมอทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้
ควบคุมกํากับการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใช้สื่อ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มากข้ึน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_5.1.-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU.Econ59_5.1.-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.1.-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
MCU.Econ59_5.1.-4 มติคณะสังคมศาสตร์ 
MCU.Econ59_5.1.-5 มติสภาวิชาการ 
MCU.Econ59_5.1.-6 มติสภามหาวิทยาลัย 
MCU.Econ59_5.1.-7 มคอ. 2 (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
MCU.Econ59_5.1.-8 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 

(ฉบับที่ 2) 
MCU.Econ59_5.1.-9 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อนุมัติสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
การกําหนดผู้สอน  

การกําหนดผู้สอน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ใน
คณะสังคมศาสตร์ เพื่อกําหนดและพิจารณาผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ/ ความสามารถ/คุณสมบัติ/คุณวุฒิ
การศึกษา ที่เหมาะสม พร้อมท้ังคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา เม่ือที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้สอนได้สอนตามความเหมาะสมแล้ว จึงได้ดําเนินการจัดตารางสอน  

ทั้งนี้เม่ืออาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาใดก็จะมีหน้าที่ในการจัดทํา มคอ. 3 และส่ง
รายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ใน มคอ. 5 เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป  

มีการประเมินอาจารย์ทุกรอบ 6 เดือน โดยฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ต้องทําแบบ
ประมวลผลงานบุคลากร ตําแหน่งวิชาการ (บค.37) ประกอบด้วย 1) งานสอน 2) งานวิจัย 3) งานที่ปรึกษาของ
นิสิต 4) งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 5) ผลงานวิชากร เช่น เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตํารา บทความ
ทางวิชาการ งานแต่งเรียบเรียง/งานแปล  และผลงานด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 6) งานบริการวิชาการ 7) งานบริหาร และ 
8) งานอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจารย์ต้องแนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตําแหน่งวิชา (บค. 38) ส่งให้หัวหน้า
ภาควิชาเพื่อประเมินการปฏิบัติงานเสร็จส่งคณบดีเพื่อดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป และนําส่งฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการติดตามการจัดทํา มคอ. 3 ของอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาท่ีได้รับ

มอบหมายให้ตรงตามกําหนดเวลา โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เม่ือกําหนดรายวิชา
ให้อาจารย์ผู้สอนแล้ว จะต้องรับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชานั้น ๆ และให้ดําเนินการภายใน 15 วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษา โดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้กํากับติดตามความเรียบร้อย เม่ือได้ มคอ. 3 ครบตามจํานวน
รายวิชาและเวลาที่กําหนด จึงนําเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม เช่น มีความสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ใน มคอ. 2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา เป็นต้น  

เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบแล้วจึงให้อาจารย์ผู้สอนนํา มคอ. 3 เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มท่ีภาควิชาจัดไว้ให้ 
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยนโยบายให้นิสิตมีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียน
การสอนโดยจัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยการประเมินผ่านระการประเมินอาจารย์ออนไลน์เป็นระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน มีการบันทึกเวลาเข้า และเวลาออกสอนของอาจารย์ประจํารายวิชาอีกด้วย 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการนําความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่
หลักสูตรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นภาควิชาจึงได้ขอกําหนดไว้แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะสังคมศาสตร์ 
เพื่อใช้เป็นทิศทางการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จึงได้มีการนํานิสิตลงพื้นที่นอกมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณา
การกับการเรียนการสอน เช่น “ โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14” เป็นความร่วมมือกันระว่าง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมวิทยา เป็นโครงการท่ีบูรณาการกับ
รายวิชา 402 303 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ซ่ึงเป็นการฝึกและ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญา
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ท้องถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล การทําความรู้จักกับชาวบ้าน การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้สภาพปัญหา
ของชุมชน แล้วนําประเด็นท่ีได้มาวิเคราะห์ และเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ แนวคิดด้านสังคม วัฒนธรรม การนํา
หลักธรรมมาช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเป็นการรักษาและส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน
พระพุทธศาสนาและชุมชน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย บูรณาการกับรายวชิา 404 317 
เศรษฐศาสตร์วา่ด้วยการเงินการธนาคาร 

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล บูรณาการกับรายวิชา 404 
310 เศรษฐกิจประเทศไทย 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการกับรายวิชา 404 312 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจําปีการศึกษา 2559 บูรณาการกับรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ 1 
– 7 ซ่ึงเป็นการพัฒนาจิตใจ ฝึกวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน เพื่อให้นิสิตนําไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจาก
จบการศึกษา หรืออบรมค่ายจริยธรรม ศีลธรรม และโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_5.2.-1 สรุปวาระการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 1/2559 
MCU.Econ59_5.2.-2 สรุปวาระการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 4/2559 
MCU.Econ59_5.2.-3 หนังสือเชิญอาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
MCU.Econ59_5.2.-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.2.-5 ตารางเรียนปีการศึกษา2559 
MCU.Econ59_5.2.-6 มคอ. 3       
MCU.Econ59_5.2.-7 สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจําปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.2.-8 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” 
MCU.Econ59_5.2.-9 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “พิพิธภัณฑ์เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย” 
MCU.Econ59_5.2.-10 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14 
MCU.Econ59_5.2.-11 สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ของนิสิต “ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จังหวัดอุบลราชธานี” 
MCU.Econ59_5.2.-12 สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ณ ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จังหวัดอุบลราชธานี 
MCU.Econ59_5.2.-13 สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจําปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.2.-14 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ ตามมคอ.3 ในแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบ
ประเมินออนไลน์ของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงการประเมิน
ออนไลน์จะบังคับให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา หากนิสิตท่านใดไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน เกรด
การศึกษาจะไม่ปรากฎ 

 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

หลักสูตรมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ โดยกําหนด 25 เปอร์เซ็นของการสอบ และผลการทวน
สอบ นําไปสูการปรับปรุง โดเมน (ท้ัง 5 ด้าน) มีการประเมินข้อสอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
ข้อสอบว่าสอดคล้องกับคําอธิบายในแต่ละรายวิชานั้น ๆ การสอบวัดผลการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์การวัดประเมินการ
เรียนรู้นิสิตของมหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตัดสินผลการสอบใช้เกณฑ์การตัดเกรดของมหาวิทยาลัย 
 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5) โดยดําเนินการกําหนดให้ส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา มีการประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ท่ีสอนทุกรูป/คน อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 4 คร้ังต่อภาคการศึกษา และมี
แผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_5.3.-1 แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอน 
MCU.Econ59_5.3.-2 มคอ. 3 
MCU.Econ59_5.3.-3 สรุปการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร คร้ังท่ี 1-4 
MCU.Econ59_5.3.-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 
MCU.Econ59_5.3.-5 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2559 ภาคเรียนท่ี 1 
MCU.Econ59_5.3.-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.3.-7 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปีการศึกษาท่ี 

1 ปีการศึกษา 2559 
MCU.Econ59_5.3.-8 ตารางสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ระดับปริญญาตรี 
MCU.Econ59_5.3.-9 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2559 ภาคเรียนท่ี 2 
MCU.Econ59_5.3.-10 คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
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MCU.Econ59_5.3.-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปีการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา 2559 

MCU.Econ59_5.3.-12 ตารางสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาตรี 
MCU.Econ59_5.3.-13 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อสอบประจําภาคการศึกษา 

1/ 2559 และ 2/2559 
MCU.Econ59_5.3.-14 มคอ. 5 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดําเนินงาน 

1) ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 อาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 4 คร้ัง 
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรประจําหลักสูตรมากกว่าร้อย
ละ 80 

���� 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้
จัดทํา มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
31 พ.ค. 2560 และได้เปิดสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 21 
กันยายน 2559 

����  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดทํา มคอ. 3 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอน 

����  

4 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดทํา มคอ. 5 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอน 

����  

5 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดทํา มคอ. 7 

����  

6 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ 
3 และ มคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 

����  
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ลําดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การศึกษา จํานวน ตามหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนิสิต ใน มคอ. 2 หมวดที่ 5 
จํานวน 20 รายวชิา คิดเป็นร้อยละ  
32.25  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประ เ มินผลการเ รียน รู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 
7 ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมินการดาํเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 
2558 เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชาระบุ
การปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวชิาที่
เปิดในปีการศึกษา 2559 

����  

8  อาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคนได้ รับการ
ปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ - - 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้รับการฝึกอบรมในการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชพี 

����  

10  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนบัสนุน - - 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ ที่ มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

ไม่มีนิสิตชั้นปีสุดท้าย - - 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี - - 

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่รับประเมิน 8 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน 8 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ีที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน 100 

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.2 
  1. ค่าร้อยละ 100 = 5  คะแนน 
  2. ค่าร้อยละ 80 = 1 คะแนน 
  3. ค่าร้อยละไม่เกิน 80 = 0 คะแนน 

5 
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ลําดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  4. ค่าร้อยละท่ีมากกวา่ร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ให้ใช้สูตรคํานวณหาค่าคะแนน 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_5.4-1 สรุปรายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 ครั้ง 
MCU.Econ59_5.4-2 เล่ม มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ.  
MCU.Econ59_5.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
MCU.Econ59_5.3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 

(จาํนวน 62 วิชา) 
MCU.Econ59_5.3-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 

(จาํนวน 62 วิชา) 
MCU.Econ59_5.3-6 มคอ. 7 
MCU.Econ59_5.3-7 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
MCU.Econ59_5.3-8 รายงานการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 
MCU.Econ59_5.3-9 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชพีของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 100 5 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดอาคารสถานท่ี และห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้คณะ
สังคมศาสตร์ได้อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สะดวกสบายในการดําเนินการเรียนการ
สอนของนิสิตและครูบาอาจารย์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องประชุม และคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆ ไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
MCU.Econ59_6.1-1 ภาพอาคารสถานที่ 
MCU.Econ59_6.1-2 ภาพห้องเรียน 
MCU.Econ59_6.1-3 ภาพห้องคอมพิวเตอร์/ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการจริง) 
MCU.Econ59_6.1-4 ภาพสภาพแวดล้อมทั่วมหาวิทยาลัย (สภาพแวดล้อมจริง) 
MCU.Econ59_6.1-5 ภาพห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU.Econ59_6.1-6 ภาพห้องสมุดคณะสังคมศาสตร ์
MCU.Econ59_6.1-7 รายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 3 3 บรรลุ 

 

 



     60 

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 
แผนการดําเนินงานปี 2559 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ดําเนนิการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิต
เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 ของหลักสูตร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 โครงการ ท้ังน้ีสามารถดําเนินการ
บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว้ มีโครงการต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

แผนดําเนินการ กําหนดการที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี “ศูนย์การเรียนรู้ตัน
แลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 

กันยายน 2559 พระคมสัน ฐิตเมธโส ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี “พิพิธภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย” 

กันยายน 2559 ผศ.เดช ชูจันอัด ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสา
พัฒนาชนบท รุ่นที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2560 พระคมสัน ฐิตเมธโส ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวชิาแกน รายวชิาเลือกฯ) (ถ้ามี) 

โครงสร้างของหลักเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ี จากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 มี
ข้อเสนอแนะเร่ืองรายวิชาที่ตอบเสนอโลกสมัยใหม่ท่ีบริโภคในปัจจุบันต้องการการสื่อสาร เสพติดข้อมูลข่าวสาร 
และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเดิม ดังนั้น หลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงรายวิชาทาง
เศรษฐศาสตร์ให้ทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลงรายวชิาในหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการสาํรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต และสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และการต้องการจ้างงานของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน 
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แผนการดําเนินงานสําหรับปถีัดไป 
 

 แผนการดําเนินงาน ปี 2560 

แผนดําเนินการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “ศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 

สิงหาคม 2560 พระคมสัน ฐิตเมธโส 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย” 

กันยายน 2560 ผศ.เดช ชูจันอัด 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว” 

กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2561 พระคมสัน ฐิตเมธโส 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิต 

กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพฒันาชนบท รุ่นท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 พระคมสัน ฐิตเมธโส 
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ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรตามผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
 1.1 จํานวนอาจารย์ประจาํในภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีจาํนวนน้อย  
 1.2 การเรียนการสอนขาดความหลากหลายทางด้านวิชาการ 
 1.3 วันหยุดมีมากเกินไป 
2. ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.1 จํานวนอาจารย์มีจํานวนจาํกัดและภาระงานอาจารย์มีเยอะ 
 2.2 การเรียนการสอน ขาดความหลากหลายทางด้านวิชาการจากอาจารย์พิเศษ 
 2.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีน้อยเน่ืองจากมีวันหยุดมากไป 
3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 3.1 มีการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชามากข้ึน 
 3.2 จัดให้มีอาจารย์พิเศษบรรยาย เช่น วิชาการบัญชีการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร์, แคลฯ เป็นต้น 
 3.3 ลดกิจกรรมและวันหยุดให้น้อยลง 

 
สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สําเร็จการศึกษา 

1. การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา 
 1.1 ภาระของอาจารย์มีมากเกินไป 
 1.2. วันหยุดของนิสิตมีมากเกินไป 
 1.3 มีกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการศึกษามากเกินไป 
 1.4  นิสิตต่อห้องมีจํานวนมากไป 
2. ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 2.1 อาจารย์มีจาํนวนน้อย มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 2.2 นิสิตมีวันหยุดจํานวนมากท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
 2.3 นิสิตมีกิจกรรมอ่ืนๆ มากเกินไปซ่ึงไม่สัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
 2.4 นิสิตต่อห้องมีจํานวนมาก ทําให้การมอบหมายงานมีน้อย 
3. ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

3.1 ควรเพิ่มอาจารย์ในภาควชิาให้มากข้ึน 
3.2 ควรมีวันหยุดที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนให้น้อยลง 
3.3 ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
3.4 ควรลดจํานวนนิสิตในแต่ละห้องให้เหมาะสม 
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สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1. กระบวนการประเมิน 

1.1 มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยดูกระบวนการการบริหารหลักสูตรในแต่ละ
ข้ันตอน 

1.2 มีการตรวจสอบในการทํางานการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
1.3 มีการชี้แนะในการบริหารหลักสูตร 
1.4 มีการตรวจสอบว่าได้นําข้อเสนอแนะในแต่ละปีมาปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

 2. ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
  2.1 จํานวนอาจารย์ในภาควิชามีน้อย 
  2.2 จํานวนนสิิตในภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีมากเกินไปเม่ือเทียบกับอาจารย์ในภาควิชา 
  2.3 การเรียนการสอนมีกิจกรรมและวันหยุดมากเกินไป 
 3. ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

3.1 ควรมีอาจารย์พิเศษมาบรรยายเพื่อเพิ่มความหลายหลายทางวิชาการ 
3.2 ควรมีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชาให้มากข้ึน 
3.3 ควรมีการลดจํานวนกิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้น้อยลง 

 4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
  4.1  มีแผนในการเพิ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคมมากข้ึน 

4.2 มีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชามากข้ึน 
4.3 มีแผนการในการลดกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนลง 
4.4 มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ในด้านวิชาการมากข้ึน 
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สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 4.09 4 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 90 91.67 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที ่2   4.5  
องค์ประกอบที่ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 3 3 3 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที ่3   3  
องค์ประกอบที่ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 3 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 4 3.73 4 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที ่4   4  
องค์ประกอบที่ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 3 3 3 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละ 100 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที ่5   3.5  
องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 3 3 3 บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 

(13 ตัวบ่งชี้) 
  

3.62  
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 
ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน 

หลักสูตรได้/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2   2.1 (4) 
2.2 (5) 

4.50 ดีมาก 

3 3 3.1 (3) 
3.2 (3) 
3.3 (3) 

  3.00 ปานกลาง 

4 3 4.1 (3) 
4.2 (5) 
4.3 (4) 

  4.00 ด ี

5 4 5.1 (3) 
 

5.2 (3) 
5.3 (3) 
5.4 (5) 

 3.50 ด ี

6 1  6.1 (3)  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 5  

ผลการประเมิน 3.43 3.50 4.50 3.60 ด ี
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 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ นายจ้าง โดยเฉพาะ

บัณฑิตที่เป็นชาวต่างชาติ เช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากบัณฑิตได้รับการปลูกฝังทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งฝึกฝนเรื่องสภาพจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการติดตามบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรไปแล้ว ควรส่งข่าวสาร

เก่ียวกับหลักสูตร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร และการรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง 
ๆ กับบัณฑิต ท่ีอยู่ในประเทศ และต่างประเทศ 
 
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษานิสิต ซ่ึงสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายรูปแบบ 

เช่น พบหน้าโดยตรง ปรึกษาผ่าน Facebook, ปรึกษาผ่าน Line เป็นต้น ซ่ึงทําให้นิสิตคุ้นเคยกับอาจารย์ 
- มีการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรบ่อยคร้ัง ทําให้นิสิตเกิดความสามัคคี และทํางานเป็นกลุ่ม/ทีม 

ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้อย่างลงตัว เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง 
- นิสิตได้รับประโยชน์จากการเดินทางมาเรียนทุกวัน เนื่องจากอาจารย์เข้าบรรยายสมํ่าเสมอ หรือหาก

ไม่เข้าบรรยาย อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งผ่านกลุ่ม Line ห้องให้ทราบ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการสนับสนุนงบส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องให้นิสิตมากข้ึน และสร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ความเป็นจริงมากข้ึน 
- ปรับสภาพห้องเรียนให้ดีข้ึน ให้สะอาด และสัปปายะต่อการเรียนรู้มากข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีอาจารย์ประจาํหลักสูตรครบจํานวน 5 ท่าน คุณวุฒิการศึกษาตรงสาขาและสัมพันธ์กับหลักสูตรหมด

ท้ัง 5 ท่าน 
- อาจารย์ประจาํหลักสูตรดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 1 ทา่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ทา่น 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- ส่งเสริมการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสมัยใหม่ให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ฝึกอบรมการเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การส่งข้อมูลผ่านเว็บ การฝาก

ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยการฝึกอบรมไม่ไปเบียดเบือนเวลาบรรยายของอาจารย์ท่านนั้น ๆ  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแผนการดําเนินงานและ

โครงการเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน TQF โดยมีอาจารย์ประจาํหลักสูตรเป็นกลไกควบคุม 
กํากับการดําเนินการ และติดตามผลการดาํเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- หลักสูตรมีรายวิชาท่ีหลากหลายและทันสมัยที่สนองความต้องการของนิสิตและเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสง่เสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลของนิสิต 2 แห่ง คือ ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  
- มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับราคาค่าเทอม (ห้องแอร์) สวัสดิการเสริมต่าง ๆ เช่น รถเมล์ฟรี อาหารเชา้-

กลางวันฟรี (บรรพชิต) หอพักราคาถูก 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- ควรปรับปรุงห้องเรียนให้ดีข้ึน เนื่องจากว่ามีความทรุดโทรมจากการใช้งานมาหลายปี  
- จัดระบบเร่ืองหอพักให้ดีข้ึน ให้เป็นระบบ ระเบียบ มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการ

ประท้วงของนิสิตในหอพัก 
- จัดระบบการข้ึนรถเมล์ให้เป็นระเบียบ และความสะอาดบริเวณข้ึนรถเมล์ 
- ควรจัดการเรื่องขยะ เพื่อบรรยากาศท่ีดีข้ึน ให้พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคนวก 1  
Common Data Set 

 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
ตวับ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1 จํานวบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 32 รูป/คน  
2 จํานวนบัณฑติท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 21 รูป/คน  
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 85.93 คะแนน  
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 65.63 ร้อยละ  

ตวับ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
5 จํานวนบัณฑติท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 24 รูป/คน  
6 จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 22 รูป/คน  
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 91.67 ร้อยละ  
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

เทียบคะแนนเต็ม 5 
4.58 คะแนน  

ตวับ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 รูป/คน  
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 รูป/คน  
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 ร้อยละ  
49 ค่าร้อยของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (เทียบ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  

 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน  
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ  
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน  

 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในวารสารสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น  

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น  

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น  

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น  

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานขอ้มูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น  

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40) - ชิ้น  
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
- ชิ้น  

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน - ชิ้น  
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ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่
ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)  

- ชิ้น  

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
อยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนอืจากฐานขอ้มูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

- ชิ้น  

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น  

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 (2 คน) ชิ้น  

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธบัิตร (1.00) - ชิ้น  
69 จํานวนผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแล้ว (1.00) 
- ชิ้น  

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ (1.00) 

- ชิ้น  

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ชิ้น  

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ชิ้น  
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ชิ้น  
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง

ทางวิชาการแล้วไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชากรแล้ว 
(1.00) 

 ชิ้น  

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

1 (4 คน) ชิ้น  

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 3.4 นํ้าหนัก  
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ี
ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์online (0.20) 

- ชิ้น  

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น  
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - ชิ้น  
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
- ชิ้น  

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ชิ้น  

82 ผลรวมนํ้าหนักงานสร้างสรรค์ - นํ้าหนัก  
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - นํ้าหนัก  
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 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ชิ้น  

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร - คน  
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร - ชิ้น/คน  
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี

มีตอ่คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- คะแนน  

 


